
 

 

Open call: Ondernemer(s) gezocht! 
Van bezoekerscentrum tot Biesbosch Xperience 
 
Briefing  
Dit document dient als briefing voor een open call (oftewel openbare oproep), met het doel om 
exploitanten en/of ontwikkelaars te vinden om de locatie van het huidige Biesboschcentrum, samen 
met het Nationaal Park de Biesbosch, door te ontwikkelen en te vernieuwen tot een ware ‘Biesbosch 
Xperience’. Bij deze briefing horen twee bijlagen: 
 
- Brochure ‘Biesbosch Xperience’; 
- Marktscan Biesboschcentrum Dordrecht. 
 
Nationaal Park De Biesbosch 
Het Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig natuurgebied waarvan het behoud en onderhoud 
zeker niet vanzelfsprekend is. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is een zogenaamde 
Gemeenschappelijke Regeling tussen zes regionale overheden (de gemeentes Dordrecht, Sliedrecht, 
Werkendam en Drimmelen en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant). Vanuit deze overheden 
en samen met Staatsbosbeheer bestuurt het Parkschap de ontwikkeling en het beheer van het 
nationale park, het toezicht en de handhaving, de marketing, voorlichting en educatie. Daarnaast 
ontwikkelt het Parkschap de faciliteiten voor recreanten, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen die gebruik maken van het gebied. Alles voor een optimale beleving van dit 
natuurgebied, voor ondernemers, bezoekers én bewoners van De Biesbosch en voor zowel nu als 
later. Voor meer informatie zie de website: http://np-debiesbosch.nl  
 
Aanleiding 
Het huidige Biesboschcentrum is dringend toe aan vernieuwing. Niet alleen omdat de gebruikte 
concepten, technieken en opzet verouderd zijn, maar ook vanwege het feit dat het 
Biesboschcentrum meer dan ooit een poortfunctie vervult naar de Biesbosch en in de Waterdriehoek 
(Biesbosch, oude stad Dordrecht en Kinderdijk). Het feit dat het Nationaal Park de Biesbosch recent, 
als onderdeel van de NL Delta, een prijs kreeg als mooiste natuurgebied van Nederland benadrukt 
alleen maar het belang van een vernieuwing van en heroriëntatie op het bezoekerscentrum. 
 
Wat is de kern van de vraag? 
Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch maakt graag gebruik van de innovatieve en 
ondernemende kracht van private partijen om de locatie van het huidige Biesboschcentrum 
Dordrecht door te ontwikkelen en te vernieuwen tot een ware ‘Biesbosch Xperience’.  
Het betreft hier de bestaande functies wat betreft informatievoorziening, educatie, horeca en water-
recreatie. Maar de Biesbosch Xperience kan mogelijk ook worden uitgebreid met andere activiteiten 
zoals verblijfsrecreatie.  
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Opzet en uitvoering ‘Open call ondernemer(s) gezocht Biesbosch Xperience’ 
Deze open call wordt uitgeschreven door het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en begeleid 
door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.  

a. Soort procedure 
Het betreft een openbare werving van geïnteresseerde ondernemers / ontwikkelaars.  

b. Uw aanbieding  
U levert een business plan in tekst en beeld aan van maximaal 10 A4-tjes. Dit plan omvat 
tenminste: 
- Uw visie op de locatie (ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de locatie); 
- Een uitwerking van het concept van de nieuwe Biesbosch Xperience met hierin speciale 

aandacht voor de verschillende functies (o.a. de educatieve onderdelen, waterrecreatie, 
horeca, routes, verblijf, etc.); 

- Hoe uw concept aansluit bij de ambities en wensen vanuit NP de Biesbosch, maar ook 
voldoet aan de gestelde randvoorwaarden (zie hiervoor Hoofdstuk 4 uit de Brochure 
‘Biesbosch Xperience’).  

- Hoe uw concept aansluit bij de doelgroepen (zie Marktscan); 
- Een financiële paragraaf met hierin aandacht voor de ambitie en financiering van het plan, 

de omvang van de geplande investeringen, kostendekkende exploitatie en het beheer en 
onderhoud van voorzieningen. 

- Een planning; 
- Referenties waaruit uw ervaring met vergelijkbare gerealiseerde ontwikkelingen en 

exploitaties blijkt; 
- Bedrijfsgegevens, zoals de organisatiestructuur van het bedrijf en inschrijving bij KvK. 

 
c. Procedure, planning en beoordeling 
Deze open call gaat in op 15 februari 2017 en heeft een looptijd van ca. 6 weken. Plannen kunnen 
uiterlijk 31 maart per mail worden ingezonden naar: biesboschxperience@ruimteenvrijetijd.nl.  U 
heeft tot en met 8 maart 2017 de tijd om schriftelijk vragen te stellen per mail.  
 
De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Deze beoordeling zal op basis van 
onderstaande criteria zijn, welke voortvloeien uit dit document: 
a. De mate waarin het plan integraal is, oftewel in welke mate alle aspecten en functies van de 

gebiedsontwikkeling aan bod komen; 
b.  De mate waarin het plan ambitieus is, denk hierbij aan de schaal en omvang die het betreft 

(investeringen, bereik en aantallen bezoekers, etc.); 
c. De mate waarin het plan aansluit op de wensen van het Nationaal Park de Biesbosch; 
d. De mate waarin de plannen realistisch en uitvoerbaar zijn; 
e. De mate waarin partijen betrouwbaar en ervaren zijn. 
 
De criteria worden allen evenredig meegewogen, waarbij het eerstgenoemde criterium het 
zwaarste weegt. De jury maakt binnen 1 week bekend welke aanbieders in aanmerking komen 
voor een presentatie. Er worden maximaal drie aanbieders uitgenodigd voor een presentatie.   
De presentaties vinden plaats op dinsdag 25 april. Na de presentaties worden één of meerdere 
partijen uitgenodigd een overeenkomst te tekenen en de locatie-ontwikkeling in samenwerking 
met het nationaal Park de Biesbosch verder vorm te gaan geven.   
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Planning Open call Biesbosch Xperience 

Week (datum) Omschrijving 

Week 7 (15 februari) Openstelling ‘Open call – Biesbosch Xperience’ 

Week 10 (8 maart) Uiterlijke inzending schriftelijke vragen (per mail)  

Week 13 (31 maart) Sluiting ‘Open call – Biesbosch Xperience’ 

Week 14 (6-7 april)  Selectie 3 partijen die plannen mogen presenteren 

Week 17 (25 april) Presentaties  

Week 20 (15-19 mei) Ondertekening overeenkomst ‘nadere uitwerking’ 

 
Tot slot, verzoeken we u om kennis te nemen van onderstaande aandachtspunten: 

- De door u aangeleverde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal op geen enkele 
wijze aan derden worden verstrekt of voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze open 
call. 

- Voor het opstellen van de in te dienen plannen stelt het Parkschap geen financiële vergoeding 
beschikbaar. 

- Het is deelnemers niet toegestaan om in de publiciteit te treden over zaken die samenhangen 
met de ingediende plannen.  

- De jury behoudt zich het recht voor geïnteresseerde partijen te koppelen. Dit geschiedt echter 
niet zonder toestemming van deze partijen. 

- Het Parkschap verplicht zich met de voorgestelde procedure niet om alle stappen hiervan te 
doorlopen.    

- Dit informatie in de bijlagen (brochure en marktscan) is met zorg samengesteld. Een 
geïnteresseerde partij heeft echter een eigen onderzoeksplicht in relatie tot de eigen 
inzending en de in dit document opgenomen gegevens. 

 
Mocht u vragen hebben over deze uitvraag, dan kunt u contact opnemen met dhr. T. Lycklama via 
biesboschxperience@ruimteenvrijetijd.nl.  
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